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POSTĘPOWANIE 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA NA UsŁUGI sPOŁECZNE NR 07lUS/ZOlB
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9) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania

umów przedstawić Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie wartości zamówienia netto i brutto, tj, wskazać

elementy zamówienia, co do których został naliczony podatek VAT oraz wysokość tego podatku.

8, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, ul, Zaków 3, 66-ż00

Świebodzin, w pokoju nr 5 w terminie do dnia 25 .06. 2018 r, do eodz. 9.00, Ofertę należy przesłać za pośrednictwem

operatora pocztowego, kuriera lub złoźyć osobiście. O zachoWaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje

data igodzina wpływu oferty do Zamawiającego, Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą

kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i

niezwłocznie zwrócone, Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

2) Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą

dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę iminutę, w której została przyjęta. Do czasu

otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność,

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06, 2018 r. o eodz, 9.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. PCPR w Świebodzinie, ul.
^ -- ^^^ ! .

Zaków 3,66-200 Swiebodzin w pokoju nr 6.

9. lnne informacje związane z postępowaniem

Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony e-mailem i faxem o terminie i miejscu podpisania

umów Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania. Zamawiająry zastrzega możliwość

unieważnienia postępowania bez podan ia przyczyn unieważnienia,

10, Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej - Wykonawca powinien wykazać,

że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie min. 2 zadania dotyczące usługi organizowania zajęć dla osób z

niepełnosprawnością o wartości min. 50.000,00 zł brutto (słownie brutto: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla każdej z

usług.

Na potwierdzenie spetnienia w/w warunku określonego w Wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz (sporządzony

wg wzoru zał, nr 3 do ogłoszenia) wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności

technicznej izawodowej, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Dodatkowo do ofert należy załączyć dokumenty wymienione w

UWAGA!

W celu oceny spelnienia warunku Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą w/w dokumenty. Zamawiający odrzuci
oferty wykonawców w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie wzywał do

uzupełnienia w/w dokumentów w przypadku ich braku lub gdy dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy. Oferta


